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POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  
SEVER LJUBLJANA 

 

 
Datum: 20/1-2020 

 

POROČILO O DELU V LETU 2019 

  

1. Uvod 

 

Delo, ki smo ga v letu 2019 opravili v  društvu lahko upravičeno ocenimo kot pozitivno in 

uspešno. Usmerjeno je bilo predvsem v ustrezno obeležitev vseh pomembnejših dogodkov iz 

časa demokratičnih procesov v Sloveniji in osamosvojitvene vojne. Prav tako pa smo 

sodelovali tudi na številnih dogodkih, ki so jih organizirale druge veteranske organizacije 

(društvo General Maister,  društvo TIGR in  ZZB za vrednote NOB). Z našimi aktivnostmi 

smo bili dejavni tudi pri delu z mladimi, pozornost smo namenili humanitarni dejavnosti, 

nismo pa pozabili tudi na družabno in športno aktivnost med našimi člani. Uspešno smo 

sodelovali z našimi sorodnimi veteranskimi organizacijami in občinami na območju našega 

delovanja, ter uspešno gojili dobro sodelovanje z GPU, PU Ljubljana in stanovskimi 

organizacijami. Leto 2019 je zaznamovala tudi programsko volilna skupščina, na kateri smo 

izvolili novo vodstvo društva. Žal se je ponovno izkazalo, da kljub naporom samega 

predsednika in ostalih članov vodstva društva, med članstvom ni pripravljenosti za prevzem 

predsedniške ali katere od ostalih vodstvenih funkcij v društvu. Zato je dosedanji predsednik 

po soglasni izvolitvi nastopil že svoj četrti mandat. 

  

2. Organizacijske in kadrovske zadeve 

 

 Tudi v letu 2019 smo si prizadevali za izboljšanje pogojev delovanja društva, za 

izboljšanje notranjega poslovanja, ažurno in vsebinsko bogatejšo spletno stran in 

pridobivanje novih članov društva, 

 V letu 2019 se je v društvo na novo včlanilo15 članov. 7 članov je umrlo, 1 je  

prestopili v drugo društvo, 1 član je izstopil, 2 pa smo  črtali iz evidence članstva 

zaradi  večletnega neplačevanja članarine. Na dan 31.12.2019 ima napše društvo  1125 

članov, pri čemer je vštetih tudi 172 neaktivnih članov, ki pa niso izstopili iz društva, 

 Nadgradili smo spletno stran društva, ki jo sproti ažuriramo, 

 26. marca smo v M Hotelu  izvedli redno programsko volilno skupščino, 

 Izvršni odbor društva se je sestal na 5 rednih in  imel 2 dopisni seji. 

  

3. Normativna dejavnost 

 

 V letu 2019 je komisija za kadrovska, organizacijska in finančna vprašanja pripravila 

spremembe in dopolnitve Statuta društva ki so bile potrebne zaradi uskladitve z 

ZoNO. Statut je bil na Upravni enoti Ljubljana potrjen 17/5-2019.  
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 Prav tako je bil pripravljen nov Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodenju. 

IO je pravilnik po obsežni razpravi sprejel na svoji 2. dopisni seji 15/11-2019. 

 Naši predstavniki so sodelovali pri vseh aktivnostih in delu KODVOS-a in pri pripravi 

sprememb veteranske zakonodaje. 

 

4.  Publicistična dejavnost 

 

 V letu 2019 smo izdali dve številki tiskanega in dve številki elektronskega  

društvenega glasila  Novice. 

  

5. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih, komemoracijah in   drugih 

prireditvah ter dogodkih 

 

Vodstvo in drugi predstavniki društva, praporščaki in delegacije so v letu 2019 sodelovali 

 skupno na 195 različnih prireditvah in drugih dogodkih. Vsi so navedeni v nadaljevanju, 

opozoril pa bi samo na nekatere iz katerih je najočitneje  razvidna vsebina našega delovanja: 

 21. marca smo v državnem svetu sodelovali na okrogli mizi ZPVD Sever ob 30. 

obletnici prve napovedi »mitinga resnice« v Ljubljani, ki je bil napovedan za 25. 

marec 1989. 

 30. novembra pa smo se v SNG v  Mariboru udeležili slovesnosti ob 30. obletnici 

akcije »Sever«. 

 25. marca smo se udeležili svečane akademije ob 25. obletnici delovanja ZPVDS. 

 15. junija smo skupaj z OZVVS Ljubljana organizirali pohod in spominsko slovesnost 

v spomin na Tonija Mrlaka, 

 20. junija smo v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA klubom Ljubljana, PSS odbor 

Ljubljana in Klubom Maksa Perca pripravili proslavo ob dnevu državnosti in dnevu 

policije v Tacnu. 

 18. junija smo pripravili slovesnost z dvigom zastave pri spominskem obeležju »Pri 

Gorjancu«. Spomenik smo obnovili, uredili okolico in postavili nov drog z zastavo. 

 27. junija smo skupaj s PU Ljubljana pripravili slovesnost pri spominskem obeležju 

padlemu miličniku Stanislavu Strašku, 

 27. junija smo se udeležili spominske slovesnosti s polaganjem venca ob spominski 

plošči »Trzinski bitki 91«, 

 17. maja smo se udeležili slovesnosti ob dnevu veteranov 1991, na GEOSS-u, 

 12. in 13. julija smo sodelovali na tradicionalnem pohodu veteranov na Triglav in 

spominski slovesnosti na Rudnem polju, 

 20. septembra smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega pohoda za 

mir 

 Od 24. do 26. oktobra smo z razstavo »Manevrska struktura« sodelovali na dnevu 

odprtih vrat v nekdanji vojašnici na Vrhniki, 

 12. oktobra smo se v policijski akademiji v Tacnu udeležili usposabljanja 

praporščakov, 

 24. junija smo ob dnevu državnosti sodelovali na prireditvah v osnovni šoli Toma 

Rejca v Kamniku in osnovni šoli Stranje pri Kamniku. Ob tem so bila podeljena 
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priznanja učencem, ki so sodelovali na natečaju veteranskih organizacij z literarnimi 

in likovnimi deli. 

 18. oktobra smo za učence v osnovni šoli Preska izvedli predavanje »Vloga milice v 

osamosvojitveni vojni«, 

 24. decembra smo za učence v osnovni šoli Medvode izvedli predavanje o »Vlogi 

milice v osamosvojitveni vojni«, 

 8. maja smo v osnovni šoli Gradec Litija pripravili slovesnost z otvoritvijo razstave 

»Vojna za Slovenijo 1991«, 

 4, decembra smo v osnovni šoli Šmartno pri Litiji pripravili slovesnost z z otvoritvijo 

razstave »Vojna za Slovenijo 1991«, 

 5. marca smo skupaj z OZVVS Ljubljana organizirali slovesnost z otvoritvijo 

pobeljenih prostorov medicinskega osebja porodnišnice Ljubljana. Prostore smo 

prebelili veterani kot darilo otrokom, mamicam in osebju porodnišnice, 

 Oktobra smo sodelovali v humanitarni akciji zbiranja sredstev za otroka umrlih 

policista in policistke OKC PU Maribor. V ta namen smo nakazali 500 €. 
 

Vsi ostali izmed 195 dogodkov so navedeni v nadaljevanju. 

 

1.  5/1 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik in ZZB za vrednote NOB 

Domžale, v Rudniku pri Radomljah udeležili proslave ob 72. obletnici padlim borcem 

NOB; prisotnih je bilo cca 300 občanov;  

2. 13/1 smo se udeležili spominske slovesnosti Po stezah partizanske Jelovice v 

Dražgošah; 

3. 22/1 smo se v Kamniku udeležili 1. seje Koordinacijskega odbora domoljubnih in 

veteranskih organizacij (KoDVO) Kamnik; 

4. 3/2 smo se udeležili spominske slovesnosti ob spomeniku padlim in pobitim partizanom 

leta 1945 na Osekah (pod Menino v Tuhinjski dolini). Proslavo je organiziralo ZB za 

vrednote NOB Zg.Tuhinj. Člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik smo udeležbo na 

proslavi združili s pohodom iz Golic na Oseke. 

5. 6/2 smo se na povabilo Občine Kočevje ob kulturnem prazniku udeležili prireditve z 

naslovom »Deklica s piščalko«; 

6. 8/2 smo se na povabilo IPA kluba Ljubljana ob kulturnem prazniku v Šentjakobskem 

gledališču udeležili ogleda predstave Ne šlataj – 220 V!; 

7. 15/2 smo se udeležili rednega letnega zbora članov ZB za ohranjanje vrednot NOB 

Borovnica;  

8. 15/2 smo se udeležili letne konference ZB za vrednote NOB Stara cerkev; 

9. 23/2 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale, pod pokroviteljstvom Občine 

Domžale, na Oklem udeležili slovesnosti v spomin 72 padlim borcem NOB, slovesnosti 

se je udeležilo cca 400 ljudi; 

10. 1/3 smo se udeležili rednega letnega zbora članov OZVVS Vrhnika - Borovnica;  

11. 1/3 smo se udeležili rednega letnega zbora članov OZVVS Kamnik - Komenda; 

12. 2/3 smo se udeležili pohoda po Jurčičevi poti; 

13. 5/3 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali slovesnost z otvoritvijo skupnih 

prostorov (garderobe, prostor za počitek in sprostitev) medicinskega osebja 

Porodnišnice Ljubljana; 

14. 5/3 smo se na povabilo KO Dob udeležili proslave ob prazniku KS Dob; 

15. 8/3 smo se udeležili zbora članov ZB za vrednote NOB Logatec; 
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16. 8/3 smo se v Logatcu udeležili občnega zbora OZVVS Logatec; 

17. 8/3 smo se udeležili letnega zbora članov OZSČ Domžale; 

18. 9/3 smo se udeležili skupščine ZB za vrednote NOB Grosuplje; 

19. 12/3 smo se udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Komenda; 

20. 13/3 smo se udeležili občnega zbora Društva vojnih invalidov Ljubljana; 

21. 13/3 smo se udeležili zbora članov ZB za vrednote NOB Vrhnika; 

22. 13/3 smo se na povabilo društva General Rudolf Maistr udeležili pohoda v spomin na 

Rudolfa Maistra, ki je potekal v Kamniku; 

23. 14/3 smo se v Lukovici udeležili občnega zbora OZVVS Domžale; 

24. 14/3 smo se v Družbenem domu Grosuplje udeležili občnega zbora OZVVS Grosuplje; 

25. 14/3 smo se v Policijski akademiji v Tacnu udeležili volilnega občnega zbora IPA kluba 

Ljubljana; 

26. 14/3 smo se udeležili otvoritve razstave likovnih in literarnih del na temo »Pomniki mi 

pripovedujejo«, učencev osnovnih šol Občine Kamnik. Otvoritev je potekala v avli 

Občine Kamnik; 

27. 16/3 smo se s praporom udeležili pogreba veterana OZVVS Kamnik Komenda Bojana 

KLEMENCA; 

28. 16/3 smo v Rogaški Slatini udeležili skupščine ZPVD Sever; 

29. 21/3 smo sodelovali na okrogli mizi ZPVD Sever ob 30. obletnici prve napovedi 

»mitinga resnice« za 25/3-1989 v Ljubljani in drugih osamosvojitvenih procesih pred 

akcijo Sever; 

30. 23/3 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik Komenda in ZB Rakitovec – 

Pšajnovica udeležili spominske slovesnosti v spomin 33 padlim borcem Šlandrove in 

Tomšičeve brigade, ter žrtvam požiga vasi Mali in Veliki Rakitovec;  

31. 23/3 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Ribnica in Kočevje udeležili spominske 

svečanosti ob 75. obletnici bojev IX. Brigade v Makošah pri Ribnici; 

32. 25/3 smo se udeležili svečane akademije ob 25. obletnici delovanja ZPVD Sever v 

studiu Vivo v Ljubljani; 

33. 26/3 smo v M hotelu v Ljubljani izvedli redno letno programsko volilno skupščino 

društva; 

34. 28/3 smo se na povabilo KUD Pirniče in ZB za vrednote NOB Medvode udeležili 

pogovora z dr. Zoro Konjajev ob obletnici rojstva Franca Rozmana Staneta; 

35. 29/3 smo se udeležili zbora članov OZSČ Ljubljana; 

36. 29/3 smo se udeležili slovesnosti s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra v 

Kamniku; 

37. 29/3 smo se udeležili osrednje slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Kamnik;  

38. 30/3 smo se v športni dvorani Ribnica na povabilo Občine Ribnica in ZB za vrednote 

NOB Ribnica  udeležili spominske svečanosti ob 76 – letnici zmagovite bitke v 

Jelenovem Žlebu, ki je bila največja bojna  zmaga nad italijanskimi okupatorskimi 

enotami; 

39. 3/4 smo se udeležili zbora Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana in bivših 

ljubljanskih občin 

40. 5/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Ribnica; 

41. 5/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Kočevje; 

42. 10/4 smo se na povabilo PP Logatec udeležili otvoritve novih prostorov PP Logatec; 

43. 16/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Ljubljana; 

44. 17/4 smo se v Državnem svetu, na povabilo Veteranov mesta Ljubljane 90-91, udeležili 

zaključne slovesnosti natečaja »Moja rodna domovina« »Lipa kot simbol slovenstva«; 

45. 19/4 smo v Radomljah izvedli redni letni zbor članov odbora Domžale;  



 

PVD Sever Ljubljana, Vodnikova 43/A, Ljubljana 

www.drustvo-sever-lj.si , e-mail: info@drustvo-sever-lj.si 

davčna številka 60236892, poslovni račun 0201-0025-4029-289 

46. 19/4 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje in OZVVS Grosuplje, v 

Radohovi vasi pri Ivančni Gorici udeležili slovesnost ob spomeniku ubitim talcem;   

47. 20/4 smo se na povabilo Občine Ivančna Gorica in ZB za vrednote NOB Ivančna Gorica 

udeležili slovesnosti pri spomeniku v Radohovi vasi ob dnevu upora proti okupatorju; 

48. 20/4 smo se na pokopališču v Zg. Tuhinju poslovili od umrlega člana Petrič Janeza; 

49. 25/4 smo se na Vrhniki udeležili predstavitve knjige Mitje Klavore »Od Depale vasi do 

Patrie«; 

50. 26/4 smo se ob dnevu upora proti okupatorju na povabilo Občine Grosuplje, OZVVS 

Grosuplje in ZB za vrednote NOB Grosuplje udeležili slovesnosti v Kulturnem domu 

Grosuplje; 

51. 26/4 smo se v Kranju udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju; 

52. 26/4 smo se ob dnevu upora proti okupatorju na povabilo Občine Kamnik udeležili 

slovesnosti v Kamniku; 

53. 26/4 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Moravče v Češnjicah udeležili proslave 

ob dnevu upora proti okupatorju; 

54. 27/4 smo se ob dnevu upora proti okupatorju na povabilo ZB za vrednote NOB 

Domžale udeležili slovesnosti v Žejah; 

55. 27/4 smo se, ob dnevu upora proti okupatorju, udeležili tovariškega srečanja ZB za 

vrednote NOB Vrhnika na TV 17 pri Vrhniki; 

56. 27/4 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje in Občine Kočevje, ob dnevu 

upora proti okupatorju udeležili slovesnosti na Preži pri Kočevju; 

57. 27/4 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Litija udeležili slovesnosti ob 73-letnici 

bitke borcev Cankarjeve brigade na Javorskem Pilu; 

58. 28/4 smo se na Treh Kraljih udeležili 12. festivala miru in Šarhovega pohoda po poteh 

pohorskega bataljona; 

59. 6/5 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Vrhnika, v Cankarjevem domu na Vrhniki 

udeležili slovesnosti ob 74. obletnici osvoboditve Vrhnike; slovesnosti se je udeležilo 

cca 200 občanov; 

60. 8/5smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Ljubljana in MO Ljubljana v Orlah 

udeležili slovesnosti ob 74. obletnici zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane; 

61. 8/5 smo se na povabilo Veleposlaništva Ruske federacije, ob dnevu zmage, na 

ljubljanskih Žalah udeležili komemorativni slovesnosti s polaganjem venca pri ruskem 

pomniku na Žalah; 

62. 8/5 smo v Osnovni šoli Gradec Litija otvorili razstavo »Vojna za Slovenijo 1991«, ki je 

na osnovno šoli gostovala do 24/5-2019. 

63. 9/5 smo se na povabilo MO Ljubljana udeležili slavnostne seje Mestnega sveta MO 

Ljubljana ob 74. obletnici osvoboditve Ljubljane; 

64. 10/5 smo v Mahovniku pri Kočevju izvedli zbor članov odbora Kočevje-Ribnica; 

65. 10/5 smo za udeležence zbora članov odbora Kočevje-Ribnica izvedli predavanje o 

aktivnostih milice leta 1989 za preprečitev mitinga resnice; 

66. 10/5 smo v Volčjem potoku izvedli zbor članov odbora Kamnik-Komenda; 

67. 10/5 smo se na Mali gori nad Ribnico udeležili slovesnosti Občine Ribnica, TIGR in ZB 

za vrednote NOB Ribnica, v počastitev prvega oboroženega spopada Slovencev-

Tigrovcev s fašističnim okupatorjem; 

68. 10/5 smo se udeležili slavnostne akademije ob prazniku Občine Vrhnika; slovesnosti se 

je udeležilo 250 občanov; 

69. 10/5 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Komenda v Komenski Dobravi udeležili 

slovesnosti pri obeležju bolnišnice dr. Tineta Zajca; 

70. 11/5 smo se v avli O.Š. Louisa Adamiča v Grosupljem udeležili celovečernega koncerta 

ŽVS Brinke;  
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71. 12/5 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale in KO za vrednote NOB 

Radomlje, udeležili slovesnosti ob 75. letnici požiga Lukove bolnice v Kolovcu; 

slovesnosti se je udeležilo 200 občanov; 

72. 17/5 smo se na GEOSS-u udeležili slovesnosti ob dnevu veteranov 1991, ki sta jo 

organizirali ZPVD Sever in ZVVS; 

73. 18/5 smo se v Izobraževalnem centru v Pekrah udeležili slovesnosti v počastitev 

»Pekrskim dogodkom 1991«; 

74. 22/5 smo se, na povabilo Društva vojnih invalidov Ljubljana, udeležili slovesnosti ob 

25. letnici njihovega delovanja; 

75. 25/5 smo se udeležili dneva odprtih vrat vojašnice na Vrhniki; 

76. 27/5 smo se udeležili Dneva odprtih vrat v vojašnici na Raskovcu na Vrhniki;  

77. 30/5 smo se v PA v Tacnu udeležili predstavitve knjige Mitje Klavore »Od Depale vasi 

do Patrie«; 

78. 1/6 smo se na Jančah, na povabilo ZB za vrednote NOB Ljubljana Moste-Polje, ZB za 

vrednote NOB Litija-Šmartno in MO Ljubljana, udeležili slovesnosti ob 77. obletnici 

boja II. grupe odredov NOV in POS in 150. obletnici spopada slovenskih kmetov in 

nemških turnerjev na Jančah;  

79. 1/6 smo se na povabilo ZB Kočevje in Občine Kočevje udeležili spominske svečanosti 

v Konca vasi. Poklonili smo se spominu na narodnega heroja Jožeta Šeška, pobudnika 

in organizatorja upora na Kočevskem. 

80. 7/6 smo izvedli zbor članov odbora Vrhnika-Logatec; 

81. 9/6 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik-Komenda in ZB za vrednote 

NOB Tuhinj, udeležili slovesnosti spomin padlim borcem NOB in sicer zdravniku dr. 

Petru Držaju, trem članom ameriške in dvema članoma angleške misije pri partizanih, ki 

so padli v bojih na tem območju Tuhinjske doline v letih 1944 in 1945. Slovesnost je 

potekala pri spominskem obeležju v Češnjicah v Tuhinjski dolini. 

82. 10/6 smo se, ob 22. obletnici tragične nesreče reševalcev na vaji helikopterskega 

reševanja v gorah, udeležili slovesnosti na Okrešlju;  

83. 10/6 smo se na povabilo Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje  udeležili zaključne 

prireditve ob koncu literarnega, likovnega in  fotografskega natečaja z naslovom »Moja 

domovina-moja občina ali te poznam«. 

84. 11/6 smo se udeležili slovesnosti ob 29. obletnici ustanovitve MSNZ. Slovesnost je 

potekala v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. 

85. 15/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali pohoda in slovesnost v spomin 

Tonija Mrlaka. Pohoda sta potekala od Osnovne šole Vič in od Vrhnike do spominskega 

obeležja v Rožni dolini.  

86. 15/6 smo se na povabilo Občine Kostel in ZB Kočevje udeležili slovesnosti na spomin 

dogodkov iz leta 1942 in 76. letnici pohoda XVII. Divizije v Gorski Kotar. 

87. 16/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Litiji; 

88. 18/6 smo pripravili slovesnost z dvigom zastave pri spomeniku Pri Gorjancu. Pri 

spomeniku smo postavili nov drog z zastavo, ki bo na drogu nameščena ves čas. 

89. 20/6 smo v Tacnu v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA klub Ljubljana, PSS in KMP 

pripravili slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije; 

90. 21/6 smo se, na povabilo Občine Ribnica, udeležili proslave v ribniškem gradu ob 

dnevu državnosti; 

91. 22/6 smo se v Mestni hiši MO Ljubljana udeležili slovesnosti ob 20. letnici ustanovitve 

OZVVS Ljubljana; 

92. 22/6 smo se, na povabilo OZVVS Grosuplje, udeležili proslave pri spominskem 

tetraedru v Grosupljem ob dnevu državnosti; 

93. 22/6 smo se, na povabilo Občine Sodražica, udeležili proslave ob dnevu državnosti; 
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94. 23/6 smo se na povabilo Občine Ivančna Gorica na Polževem udeležili proslave ob 

dnevu državnosti; 

95. 24/6 smo se s udeležili državne proslave ob dnevu državnosti na Kongresnem trgu v 

Ljubljani; 

96. 24/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti in podelili knjižne nagrade učencem 

Osnovne šole Toma Rejca v Kamniku, ki so sodelovali na natečaju veteranskih 

organizacij občine Kamnik z literarnimi in  likovnimi deli.  

97. 24/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti in podelili knjižne nagrade učencem 

Osnovne šole Stranje pri Kamniku, ki so sodelovali na natečaju veteranskih organizacij 

občine Kamnik z literarnimi in  likovnimi deli.   

98. 24/6 smo se, na povabilo Občine Kočevje, udeležili proslave ob dnevu državnosti; 

99. 24/6 smo se, na povabilo OZVVS Ljubljana in O.Š. Dravlje, na O.Š. Dravlje udeležili 

proslave ob dnevu državnosti in odprtja razstave o dogodkih 1990/91; 

100. 24/6 smo se, ob dnevu državnosti, na Žalah udeležili slovesnosti s polaganjem vencev 

pri spomeniku padlim v vojni 1991. Vence sta položila predsednik ZPVDS in ZVVS. 

101. 24/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Šmartnem pri Litiji; 

102. 25/6 smo se, na povabilo Občine Trzin, udeležili proslave ob dnevu državnosti; 

103. 25/6 smo kot soorganizatorji pripravili občinsko slovesnost ob dnevu državnosti v 

Mekinjah pri Kamniku; 

104. 25/6 smo se udeležili proslave dnevu državnosti v Parku samostojnosti na Vrhniki; 

105. 25/6 smo se udeležili proslave dnevu državnosti Pod lipo samostojnosti v Borovnici; 

106. 25/6 smo se udeležili proslave dnevu državnosti v Dobu; 

107. 25/6 smo se udeležili proslave dnevu državnosti z dvigom zastave v Domžalah; 

108. 27/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana organizirali slovesnost pri spominskem obeležju 

na Aškerčevi cesti v Ljubljani v spomin v osamosvojitveni vojni padlemu miličniki 

Strašek Stanku; 

109. 27/6 smo se, na povabilo PVDS Specialna enota in OZVVS Domžale, udeležili 

slovesnosti s polaganjem venca ob spominski plošči Trzinske bitke '91; 

110. 27/6 smo se, na povabilo Društva vojaških pilotov, ob spomeniku Toniju Mrlaku 

udeležili slovesnosti v njegov spomin; 

111. 27/6 smo se na povabilo generale direktorice policije v Policijski akademiji udeležili 

osrednje slovesnosti ob dnevu policije; 

112. 2/7 smo se, na povabilo Občine Domžale in OZVVS Domžale, udeležili slovesnosti z 

odkritjem spominskega obeležja na RTV oddajniku v Domžalah, v spomin na 28. 

obletnico raketiranja oddajnika. 

113. 5/7 smo se, na povabilo Občine Ribnica, udeležili otvoritve 1. INFO točke in 

tradicionalnih, že 11. Grajskih večerov v gradu Ribnica. 

114. 6/7 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Grosuplje, ZB za vrednote NOB Stična 

in OZVVS Grosuplje pri partizanskem domu na Pristavi organizirali spominsko 

slovesnost  

115. 6/7 smo se udeležili proslave v organizaciji ZB za vrednote NOB Zgornje Savinjske 

doline na Menini. Proslava je potekala v spomin  na 74-letnico  preboja partizanskih 

brigad z Menine planine in 75-letnico osvoboditve Zgornje Savinjske doline. 

116. 7/7 smo se na povabilo OZVVS Vrhnika – Borovnica udeležili pohoda »Po poti 

spominov na leto 1991 na Vrhniki – memorial Toneta Jesenka«; 

117. 13/7 smo se na Rudnem polju udeležili zaključne slovesnosti 34. spominskega pohoda 

veteranov na Triglav; 

118. 20/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti pri 

spominskem obeležju na Perovem (titanova brv) pri Kamniku v spomin na prva dva 

padla partizana na kamniškem območju, ubita s strani okupatorjev 27/7-1941;  
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119. 26/7 smo se udeležili slavnostne akademije ob prazniku občine Borovnica. Na 

akademiji je občinsko priznanje prejel tudi naš podpredsednik Ivan Škulj; 

120. 27/7 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale in KO ZB za vrednote NOB 

Radomlje, udeležili proslave v spomin odhoda prvih borcev v partizane v Kriškarjevih 

smrekcah v Preserjah pri Radomljah, navzočih je bilo cca 150 občanov; 

121. 3/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale in Krtina udeležili spominske 

slovesnosti pri spominskem obeležju na Hrastovcu pri Brezovici, KS Dob. Slovesnost je 

bila v spomin na spopad med II. svetovno vojno.  

122. 3/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje v Polomu udeležili slovesnosti ob 

75-obletnici ustanovitve in bojev jurišnega bataljona XVIII. divizije, obletnici roške 

ofenzive in pobitih talcev v Starem logu; 

123. 4/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili na Šipku slovesnosti ob 

76- letnici ustanovitve VI. SNOUB Slavka Šlandra; 

124. 14/8 smo se na Ljubljanskih Žalah poslovili od našega člana KONJAR Bojana; 

125. 17/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Motnik-Špitalič udeležili slovesnosti pri 

spomeniku na Slopeh nad Špitaličem, ob krajevnem prazniku KS Motnik in KS Špitalič; 

126. 17/8 smo se v Beltincih udeležili državne proslave ob 100. obletnici združitve 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom; 

127. 19/8 smo se na povabilo Mestne občine Ljubljana, ob 100. letnici združitve prekmurskih 

Slovencev z matičnim narodom, v Ljubljani udeležili otvoritve Prekmurskega trga; 

128. 24/8 smo se na pokopališču v Šentvidu pri Stični poslovili od našega člana BALANT 

Franca; 

129. 1/9 smo se na povabilo veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji na ljubljanskih 

Žalah udeležili svečanega prižiganje večnega ognja ob spomeniku Sinovom Rusije in 

Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskih tleh v 1. in 2. svetovni vojni; 

130. 1/9 smo se na povabilo Občine Ribnica udeležili otvoritve 44. Ribniškega sejma;  

131. 6/9 smo se na povabilo Občine Lukovica udeležili proslave ob  občinskem prazniku, 

proslave se je udeležilo 300 občanov;  

132. 7/9 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB, na Vačah udeležili spominske slovesnosti  

v spomina na "VRANOV LET"; 

133. 7/9  smo za na povabilo ZB za vrednote NOB Cerklje udeležili spominske slovesnosti 

na Krvavcu ob 77. obletnici napada na II. grupo odredov in Krvavške čete na Krvavcu;  

134. 14/9 smo na Grilovcu izvedli redni letni zbor članov Odbora Litija; 

135. 14/9 smo se v Ajdovščini udeležili proslave ob priključitvi Primorske matični domovini; 

136. 14/9 smo se na pokopališču v Šentvidu pri Ljubljani poslovili od člana TOME Dragota; 

137. 20/9 smo v Ljubljani sodelovali v pripravah in organizaciji pohoda za mir. Zagotovili 

smo praporščaka in 6 članov za delitev zastavic in pripravo ter delitev balonov; 

138. 21/9 smo se na Cerju udeležili vseslovenskega zborovanja za mir; 

139. 21/9 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje udeležili tradicionalnega 

spominskega srečanja pred spomenikom padlih slovenskih in italijanskih partizanov na 

Korinju; 

140. 21/9 smo se na povabilo Društvo Odmev Mokrca na Golem udeležili spominskega 

srečanja z naslovom: »MI PA NISMO SE IN SE NE BOMO UKLONILI« ob 77. 

obletnici ustanovitve prvih slovenskih partizanskih udarnih brigad: Tomšičeve, 

Šercerjeve, Ljubljanske, Cankarjeve, Gubčeve, Levstikove, Bračičeve, Krimskega 

odreda.  

141. 21/9 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Moravče pri spomeniku NOB na S. 

Mohorju udeležili slovesnosti v spomin na hudo borbo med moravško mengeško četo in 

nemškim policijskim bataljonom; 
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142. 21/9 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje v Koprivniku udeležili 

spominske slovesnosti on 75 obletnici bojev XVIII. divizije NOB pri obrambi Bele 

krajine in roške ofenzive;  

143. 27/9 smo se na povabilo Občine Vrhnika udeležili slovesnosti ob dnevu evropske 

kulturne dediščine,  ki je potekala na razstavišču Moja Ljubljanica na Vrhniki; 

144. 1/10 smo se na povabilo občine Kočevje udeležili osrednje slovesnosti ob občinskem 

prazniku »Tu, kjer sem doma«; 

145. 5/10 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik-Komenda pri spominskem obeležju v 

Golicah organizirali  slovesnosti v spomin na delovanje Manevrske strukture narodne 

zaščite leta 1991 na območju občine Kamnik; 

146. 12/10 smo pri spominskem obeležju na Ilovi gori,  v sodelovanju z ZB za vrednote 

NOB Grosuplje, PDG Ilova Gora in ZVVS Grosuplje, organizirali slovesnost ob 76. 

obletnici bojev na Ilovi Gori; 

147. 12/10 smo se v Policijski akademiji v Tacnu udeležili usposabljanja praporščakov 

ZPVD Sever; 

148. 18/10 smo izvedli zbor članov odbora Ljubljana in odbora MNZ; 

149. 18/10 smo v O.Š. Preska skupaj z Miho Butaro iz Združenja veteranov 90-91 mesta 

Ljubljane in bivših ljubljanskih občin izvedli predavanje »Vloga milice v 

osamosvojitveni vojni«; 

150. 22/10 smo se na povabilo OZVVS Ribnica udeležili odkritja spominskega obeležja pred 

objektom Zavoda RS za blagovne rezerve v Ortneku; 

151. 23/10 smo se v dvorani Športnega centra Ribnica udeležili slovesnosti ob občinskem 

prazniku Občine Ribnica;  

152. 24/10 smo se v sodelovanju z OZVVS Vrhnika - Borovnica v bivši vojašnici 26. 

Oktobra na Stari Vrhniki udeležili otvoritve dnevov odprtih vrat, ki so potekali od 24. 

do 26/10.  

153. od 24/10 do 26/10 smo z razstavo Manevrska struktura sodelovali na dnevu odprtih vrat 

v nekdanji vojašnici na Vrhniki; 

154. 24/10 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik – Komenda v Kamniku organizirali 

slovesnost ob dnevu suverenosti; 

155. 25/10 smo se na Vrhniki udeležili osrednje slovesnosti ob dnevu suverenosti; 

156. 25/10 smo se v Grosupljem udeležili občinske slovesnosti ob dnevu suverenosti; 

157. Oktobra smo sodelovali v humanitarni akciji za zbiranje sredstev za otroke policista in 

policistke OKC PU Maribor, ki sta umrla v prometni nesreči. Na Rdeči križ smo v ta 

namen nakazali 500,00 €. 

158. 25/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale, KO Ihan udeležili 

komemorativne slovesnosti v Ihanu;   

159. 25/10 smo se na povabilo občine Sodražica, udeležili osrednje prireditve ob njihovem 

občinskem prazniku 

160. 29/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Dravlje, ob dnevu spomina na mrtve,  

udeležili komemorativne slovesnosti pri spominskem obeležju borcem in žrtvam 

fašističnega nasilja na pokopališču v Dravljah; 

161. 30/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale, KO krtina, ob dnevu spomina 

na mrtve, udeležili komemorativne slovesnosti v Krtini; 

162. 30/10 smo se na Ljubljanskih Žalah sodelovali pri izvedbi komemorativnih slovesnosti 

ob dnevu spomina na mrtve pri Kostnici žrtev 1. svetovne vojne, Spominskem parku 

borcev in talcev, Gramozni jami in pri Spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 

91(nošenje vencev…); 

163. 30/10 smo se na povabilo MO ZZB za vrednote NOB Ljubljana, ob dnevu spomina na 

mrtve, udeležili komemorativne slovesnosti pri grobnici narodnih herojev v Ljubljani; 



 

PVD Sever Ljubljana, Vodnikova 43/A, Ljubljana 

www.drustvo-sever-lj.si , e-mail: info@drustvo-sever-lj.si 

davčna številka 60236892, poslovni račun 0201-0025-4029-289 

164. 30/10 smo se, ob dnevu spomina na mrtve, v Policijski akademiji udeležili 

komemorativne slovesnosti s polaganjem venca v spomin padlim policistom v Parku 

spomina; 

165. 30/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili komemorativne 

slovesnosti na Kamniških Žalah pri spomeniku NOB iz II. svetovne vojne in pri 

spomeniku padlim v I. svetovni vojni; 

166. 31/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale, KO Radomlje, ob dnevu 

spomina na mrtve, udeležili komemorativne slovesnosti v Radomljah; 

167. 31/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale, ob dnevu spomina na mrtve, 

udeležili komemorativne slovesnosti v Domžalah; 

168. 31/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Borovnica udeležili žalne slovesnosti ob 

dnevu spomina na mrtve pri spomeniku padlim med NOB na Bregu pri Borovnici; 

169. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili komemorativne slovesnosti v 

Šmartnem pri Litiji; 

170. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili komemorativne slovesnosti v Litiji; 

171. 1/11 smo se na Urhu sodelovali pri izvedbi komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

(praporščak in nošenje vencev); 

172. 1/11 smo se udeležili komemorativne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve »Na 

Drči« na Vrhniki; 

173. 1/11 smo se udeležili slovesnosti s položitvijo venca pri spomeniku Rudolfa Maistra v 

Kamniku, v avli Občine Kamnik in na Kamniških Žalah pri spomeniku žrtvam vseh 

vojn; 

174. 5/11 smo se v Festivalni dvorani v Ljubljani udeležili tradicionalnega dobrodelnega 

koncerta, ki ga je organizirala ZPM Ljubljana Moste Polje; 

175. 7/11 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Medvode in Odra treh herojev Pirniče, v 

Sp. Pirničah udeležili slovesnosti ob 75. letnici tragične smrti narodnega heroja Franca 

Rozmana Staneta; 

176. 8/11 smo se na pokopališču v Vrzdencu udeležili pogreba dolgoletnega člana društva 

KRANJEC Jožeta; 

177. 9/11 smo se udeležili 20. spominskega pohoda na Krn v počastitev padlih in umrlih 

vojakov na soški fronti ter konca 1. svetovne vojne. Pri Krnskem jezeru in nato še pri 

Madžarskem križu smo se udeležili spominskih slovesnosti. 

178. 16/11 smo se na pokopališču Ljubljana Polje udeležili pogreba dolgoletnega člana 

društva PODLESNIK Martina; 

179. 22/11 smo se, na povabilo Ministrstva za obrambo RS udeležili slovesnosti s položitvijo 

venca k spomeniku Rudolfa Maistra pred MO RS; 

180. 23/11 smo se pri spomeniku Rudolfa Maistra na Trgu talcev v Kamniku udeležili 

otvoritve spominskega obeležja Maistrovim borcem na kamniškem in slovesnosti s 

položitvijo venca pri spomeniku Rudolfa Maistra; 

181. 23/11 smo se v Domu kulture v Kamniku udeležili slovesnosti s podelitvijo priznanj ob 

državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra; 

182. 23/11 smo se v Mariboru udeležili slovesnosti ob 25. letnici delovanja Zveze slovenskih 

častnikov; 

183. 30/11 smo se v Mariboru udeležili slovesnosti ob 30. obletnici akcije Sever. Udeležbo 

na slovesnosti smo združili z izletom po Štajerski. 

184. 4/12 smo v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji otvorili razstavo »Vojna za Slovenijo 1991«, 

ki je na osnovni šoli gostovala do 19/12-2019; 

185. 11/12 smo se udeležili slovesnosti ob 20. obletnici OZVVS Domžale; 

186. 17/12 smo se na povabilo MO Ljubljana udeležili sprejema MO Ljubljana v Centru 

urbane kulture kino Šiška; 
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187. 17/12 smo se v Policijski akademiji v Tacnu udeležili srečanja razširjenega UO ZPVDS, 

s predstavniki MNZ in policije; 

188. 19/12 smo se na povabilo MO Ljubljana udeležili slovesnosti ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti na ljubljanskem gradu 

189. 22/12 smo se udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik pri spominskem 

obeležju NOB na Kostavski planini; 

190. 23/12 smo se v Cankarjevem domu na Vrhniki udeležili občinske proslave ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti; 

191. 24/12 smo v O.Š. Medvode skupaj z Miho Butaro iz Združenja veteranov 90-91 mesta 

Ljubljane in bivših ljubljanskih občin izvedli predavanje »Vloga milice v 

osamosvojitveni vojni«; 

192. 24/12 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Litija na Tisju udeležili slovesnosti ob 

78. letnici bitke II. štajerskega bataljona z okupatorjem in 75. letnici smrti Franca 

Rozmana Staneta; 

193. 26/12 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Litija na Vačah udeležili slovesnosti v 

spomin na dogodke 29/12-1944; 

194. 26/12 smo se pred zgradbo občine Domžale udeležili dviga slovenske zastave v 

počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, ter nato občinske proslave; 
195. 27/12 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik Komenda udeležili slovesnosti 

pri kostnici v Prevojah v Tuhinjski dolini, v spomin padlemu vodji ameriške vojaške 

misije, kapetanu Fischerju in 192 padlim borcem NOB; 
 

6.  Družabne športne in rekreacijske prireditve 

 

V društvu nismo pozabili tudi na druženje, šport in rekreacijo. Skupno smo organizirali ali se 

udeležili 28 različnih  družabnih, športnih in rekreacijskih prireditev. Od tega dva izleta, dvoje 

kolesarjenj in več tekmovanj v streljanju, balinanju, šahu, ribolovu, taroku, ki so vsa navedena 

v nadaljevanju: 

 

1. 18/1 se je 16 članov na Golteh udeležilo 7. državnega prvenstva ZPVD Sever v 

veleslalomu – tekma je odpadla zaradi neugodnih vremenskih razmer; 

2. 26/1 se je 21 članov na smučišču v Cerknem udeležilo tekme v veleslalomu »Partizanske 

smučine – Cerkno 45«. Med 10. ekipami ZPVD Sever je naša ekipa zasedla 4. mesto. 

3. 6/2 se je 6 članov na Golteh udeležilo ponovljenega 7. državnega prvenstva ZPVD Sever 

v veleslalomu. Tekme so se udeležili člani 11 društev. Naši tekmovalci so zasedli 6. 

mesto. 

4. 23/3 smo se na strelišču Crngrob s tremi ekipami udeležili državnega prvenstva SV v 

streljanju s PAP M59. Naše ekipe so dosegle 15., 21. in 45. mesto med 86 ekipami;  

5. 10/4 smo se udeležili zaključka Zimske balinarske lige Šiška 2018/2019, kjer smo zasedli 

3. mesto; 

6. 13/4 smo se v Hrastniku udeležili 7. državnega prvenstva ZPVD Sever v kegljanju, kjer 

smo zasedli ekipno 2. mesto; 

7. 27/4 smo se v Padni udeležili balinarskega turnirja, kjer smo dosegli 2. mesto; 

8. 5/5 smo na ribniku Mačkovna v Ponovičah pri Litiji izvedli 12. ribiško tekmovanje; 

9. 26/5 smo se na povabilo Lovske družine Kamnik z dvema ekipama udeležili strelskega 

tekmovanja v Kamniku. V ekipni razvrstitvi sta naši ekipi zasedli 2. in 3. mesto. 

10. 26/5 smo se udeležili veteranskega turnirja v balinanju v Dragomeru; 
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11. 2/6 smo organizirali prvenstvo posameznikov PVDS Ljubljana v balinanju; 

12. 5/6 smo izvedli kolesarjenje članov društva po pomnikih o aktivnosti milice v 

osamosvojitveni vojni; 

13. 8/6 smo se v Mozirju udeležili 18. veteranskih športnih iger. Med 40 ekipami smo zasedli 

11. mesto. 

14. 15/6 smo se v Trzinu udeležili 7. državnega prvenstva ZPVD Sever v šahu; 

15. 15/6, smo se na povabilo IPA kluba Ljubljana, v Zagorju udeležili tradicionalnega 

ribiškega tekmovanja posameznikov v lovu rib s plovcem za »POKAL IPA KLUBA 

LJUBLJANA - POMLADANSKA«;  

16. 23/6 smo se, na povabilo PVDS Zasavje in PP Zagorje ob Savi, udeležili ribiškega 

tekmovanja za »Dan policije 2019«; 

17. 29/6 smo se na povabilo OZVVS Idrija udeležili strelskega tekmovanja z MK puško v 

Vojskem na Idrijo. Naši strelci so ekipno zasedli 2. mesto. 

18. 12. in 13/7 smo se udeležili 34. spominskega pohoda veteranov na Triglav; 

19. 29/8 smo se v Kamniku udeležili državnega prvenstva Policije v tenisu; 

20. 5/9 smo se udeležili teniškega turnirja, ki ga je organiziralo PVD Sever Gorenjska; 

21. 7/9 smo organizirali enodnevni izlet članov društva na Krk; 

22. 24/9 smo organizirali kolesarjenje po gorenjski; 

23. 27/9 se je končala medobčinska balinarska liga 6 občin, v kateri smo zasedli 1. mesto; 

24. 29/9 smo se udeležili zaključnega turnirja Medobčinske balinarske lige, na katerem smo 

zasedli 4. mesto; 

25. 19/10 smo se v Zagorju udeležili ribiškega tekmovanja »Pokal IPA kluba Ljubljana – 

jesenska«; 

26. 16/11 smo se v Litiji udeležili veteranskih športnih iger OZVVS Litija-Šmartno za 

memorial Riharda Urbanca; 

27. 16/11 smo se v Žalcu udeležili 2. državnega prvenstva ZPVD Sever v taroku, kjer smo 

ekipno zasedli 1. mesto in osvojili prehodni pokal. 

28. 7/12 smo se v Policijski akademiji udeležili 17. novoletnega veteranskega šahovskega 

turnirja, ki ga je organiziralo PVDS SE; 

 

7. Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami in državnimi organi. 

 

Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z uspešnim sodelovanjem z drugimi veteranskimi 

organizacijami na območju našega delovanja. V lanskem letu smo tako sodelovali pri pripravi 

posameznih prireditev in dogodkov z Združenjem veteranov 90-91 mesta Ljubljana in bivših 

ljubljanskih občin, OZVVS Ljubljana, Kamnik-Komenda, Kočevje, Ribnica, Grosuplje, 

Vrhnika, Logatec, Litija, MO ZZB v NOB Ljubljana, ZB v NOB Vrhnika, Grosuplje, Kamnik 

Ljubljana Dravlje, Vodice, Borovnica, Litija, Cerklje na Gorenjskem, Ribnica, Stična, idr. 

 

Tudi z GPU in PU Ljubljana, ki nam pri našem delovanju nudita vsestransko pomoč, smo vse 

leto uspešno sodelovali na različnih področjih našega delovanja. Tudi z drugimi stanovskimi 

organizacijami, IPA RK Ljubljana, OPS Ljubljana in Klub Maksa Perca Ljubljana se 

sodelovanje uspešno razvija. 
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Zaradi različnih prireditev, pa smo v lanskem letu uspešno sodelovali tudi z posameznimi 

občinami in Upravnimi enotami. Največ tega sodelovanja je bilo lani z MO Ljubljana, ter 

občinami Vrhnika, Kamnik, Litija, Domžale, Ribnica in Kočevje. 

 

8. Zaključek 

 

Glede na vse opravljeno delo v letu 2019 ocenjujem, da smo z rezultati lahko zadovoljni. 

Redno organiziramo in se udeležujemo vseh najpomembnejših prireditev iz obdobja 

demokratičnih procesov, osamosvojitvene vojne in naše polpretekle zgodovine. Dostojno 

obeležimo vse pomembnejše dogodke iz teh obdobij. Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali z 

delom na vseh navedenih področjih. Ker je naša stalna naloga pridobivanje novih članov, pa 

jih bomo za delo v društvu skušali pridobiti čim več.  

 

Vsem tistim, ki ste v lanskem letu doprinesli k razvoju našega društva, pa se ob tej priložnosti 

zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo. 

 

 

Veteranski pozdrav! 

 

Emerik PETERKA 

PREDSEDNIK 

 


